اقتصاد

چهارشنبه  22خرداد 1398

وطن امروز

بودجه

صنعت

اصالح ساختار بودجه  98انجام شد

روغن نباتی ۱۰درصد گران شد

موافقت سازمان برنامه با کوپنکارت

گ�روه اقتص�ادی :س��ازمان
برنامه و بودجه در راس��تای
اص�لاح یاران��ه کااله��ای
اساسی پیشنهاد داد به جای
تخصی��ص ارز ترجیح��ی به
کاالهای اساسی ،یارانه موجود در ارز ،از طریق
کاالبرگ اعتباری و وام س��رمایه در گردش به
مصرفکننده نهایی و تولیدکننده داده ش��ود.
به گ��زارش «وطنامروز» ،در برنامه کوتاهمدت
«اصالح یارانه کاالهای اساسی» سازمان برنامه
و بودجه کشور آمده است :با هدف بهبود ضریب
اصابت یارانه پنهان پرداختی به کاالهای اساسی
و اس��تقالل سیاست ارزی از سیاست حمایتی
بوی��ژه در ش��رایطی که تحریم جری��ان ارزی
کش��ور را با محدودیتهایی روبهرو کرده ،الزم
است شیوه کنونی تخصیص یارانه به این کاالها
اصالح شود .پیشنهاد میشود به جای تخصیص
ارز ترجیحی به کاالهای اساسی ،یارانه موجود
در ارز ،از طریق کاالبرگ اعتباری و وام سرمایه
در گردش به مصرفکننده نهایی و تولیدکننده
داده شود و با انتقال مرحلهبندیشده تقاضای
ارز کاالهای اساس��ی به ب��ازار ارز یکپارچه بر
عمق آن افزوده شود .حدود یک ماه پیش هم
مرکز پژوهشهای مجلس ش��ورای اسالمی با
انتشار گزارش��ی با تاکید بر ضرورت حذف ارز
ترجیحی ( ۴۲۰۰تومانی) ،پیش��نهاد داده بود
کارت الکترونیک نق��دی -کاالیی به  ۷دهک
اول درآمدی تعلق گیرد؛ به طوری که تا انتهای
امس��ال هر ایران��ی در این دهکه��ا مجموعاً
 ۴۳۲ه��زار تومان دریافت کند .در همین حال
محمدباقر نوبخ��ت ،رئیس س��ازمان برنامه و
بودجه با بیان اینک��ه در حال جایگزین کردن
بودجهای هس��تیم که حداکث��ر  10درصد به
منابع نفتی وابسته است ،گفت :این طرح دارای
 23برنام ه در  4محور است .نوبخت در حاشیه
بازدید از فاز اول آزادراه تهران -شمال در اینباره
اظهار داشت :بخش دیگر مربوط به هزینههای
کاراست؛ در بخش نخست منابع جدیدی را به
جای نفت معرفی میکنی��م و در بخش دیگر
هزینههایی که در حال انجام است و میتواند با
صرفهجویی سبک شود .نوبخت توضیح داد :از
این  23برنامه امسال  11برنامه پیاده میشود
و  12برنامه هم آغاز میشود که برای سال 99
اس��ت تا وابستگی بودجه به نفت را به حداقل
برساند.
سازمان برنامه و مجلس به توافق رسیدند

افزایش حقوق کارمندان در این هفته

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس از
تواف��ق دولت و مجلس درب��اره افزایش حقوق
کارمن��دان در هفته جاری خبر داد .حمیدرضا
حاجیبابایی در گفتوگو با تس��نیم با اشاره به
تخلف دولت در اجرای مصوبه قوه مقننه برای
افزایش حقوقها ،گفت :در جلس��های با رئیس
سازمان برنامه و بودجه توافق شد جلساتی را در
هفته جاری برای حل این مشکل برگزار کنیم.
وی ادامه داد :قرار است با هماهنگی سازمان امور
استخدامی اصالحیهای درباره نحوه اجرای قانون
مجلس در افزایش حقوق کارمندان انجام شود.
وی درباره اینکه «قرار اس��ت برای اصالح سیر
اجرای قانون در مجلس طرح یا استفس��اریهای
تدوین شود یا خیر؟» عنوان داشت :استفساریه
یا طرح نیاز نیست ،تنها باید با دولت توافق کنیم
تا روند اجرا اصالح شود .وی اضافه کرد :قطعاً در
هفته جاری با دولت ب��رای اصالح روند اجرای
قانون به توافقات نهایی دست خواهیم یافت تا
مشکل حقوقها نیز حلوفصل شود.

شماره 3 2738

دولت از مالیات بر سکه  1000میلیارد تومان درآمد کسب میکند

روزگار سکه مالیاتیها!
طرح مالیات بر عایدی مسکن و معامالت ارز روی میز دولت

گروه اقتصادی :اصالح روند اخذ مالیات توسط دولت
در نهایت پس از سالها اصرار کارشناسان و دلسوزان
اقتصاد کشور شروع شد .این اصالح با کلیدواژه اخذ
مالیات بر عایدی س��رمایه آغاز ش��ده و در گام اول
اجرای این طرح ،قرعه به نام سک ه طال خورد .حاال با
گذشت کمتر از  2هفته از این موضوع خبرهایی از
تصویب این قانون برای اجرا در بخش مسکن مطرح
شده است .گمانهزنیهایی هم درباره اخذ مالیات از
خریداران ارز وجود دارد .به گزارش «وطنامروز»،
 10روز پیش سازمان امور مالیاتی طی بخشنامهای
اعالم کرد اشخاصی که بیش از  20سکه از سیستم
بانکی خریداری کرده باشند ،باید مالیات پرداخت
کنند .بر این اس��اس ،خریداران تا  20سکه که طی
س��ال  97س��که خود را دریافت کردهاند ،مشمول
مالیات نیستند اما برای افرادی که بیش از  20سکه
دارند ،مالیات مقطوعی وضع شده است که بر اساس
آن نس��بت به مازاد  20سکه تا میزان  60سکه به
ازای هر سکه یک میلیون و  500هزار ریال مالیات
مقطوع تعیین شده اس��ت .ضمن اینکه نسبت به
مازاد  60سکه تا میزان  100سکه به ازای هر سکه
 2میلیون ریال مالیات مقطوع تعیین شده و نسبت
به مازاد  100س��که تا میزان  200سکه به ازای هر
س��که  2میلیون و  500هزار ریال مالیات مقطوع
وضع ش��ده است ،البته مشموالن میتوانند نسبت
به قس��طبندی مالیات خود هم اقدام کنند .در این
میان صاحبان مشاغلی که حسب سوابق پرونده یا
مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط به شغل مرتبط
با خرید و فروش س��که اشتغال دارند ،مشمول این
مالیات نیستند و مکلفند نسبت به تنظیم اظهارنامه
مالیاتی شغلی خود اقدام کنند.
«آنچه در طول روزهای گذش��ته
خودرو
برای قیمتها در بازار خودرو اتفاق
افتاده آغاز تخلیه حباب مصنوعی این بازار اس��ت و
هنوز قیمتها غیرواقعی است و باید کاهش یابد».
محمدرضا نجفیمنش ،عض��و هیات مدیره انجمن
قطعهس��ازان در گفتوگو با ایس��نا اظهار داش��ت:
همانطور که پیش از ای��ن بارها اعالم کرده بودیم
آنچه در ماههای گذشته در بازار خودرو اتفاق افتاد نه
تحوالت واقعی اقتصاد که یک حباب بسیار گسترده
بود .به گفته وی ،همانطور که پیشبینی میش��د
سرانجام این حباب به پایان راه خود رسید و کاهش
قیمتها از چند روز قبل در بازار خودرو آغاز ش��ده
است .نجفیمنش ادامه داد :به نظر میرسد فاصلهای
که میان قیمت اعالم شده از سوی کارخانه تا قیمت
بازار وجود دارد ،حباب بازار خودرو اس��ت و تا زمانی
که این دو نرخ به شکل قابل توجهی به هم نزدیک
نش��ود ،نمیتوان انتظار داشت حباب به طور کامل
تخلیه شده باشد .نجفیمنش ادامه داد :وقتی قیمت
کارخانه روشن و بازار نیز آمادگی افزایش قیمتها را
ندارد ،ناگهان برخی داللها به افزایش قیمت اقدام

■■درآمد  1000میلیاردی از مالیات سکه

سرپرستپیشینسازمانامورمالیاتیپیشبینی
کرد از طرح مالیات بر س��کههای پیشفروش شده
ح��دود  ۱۰۰۰میلی��ارد تومان درآم��د عاید دولت
خواهد شد .محمد قاسمپناهی با بیان اینکه در طرح
مالیات بر س��کههای پیشفروشش��ده پیشبینی
میشود حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان درآمد کسب
شود ،گفت ۵۰ :هزار نفر کمتر از  ۲۰۰سکه خریده
بودند و ما به این نتیجه رس��یدیم ممکن است این
اف��راد با ضوابط و تکالیف مالیاتی آش��نا نبودهاند و
ممکن است اگر در یک سال اظهارنامه ارائه نکنند با
جرایم مالیاتی روبهرو شوند .به این ترتیب شیوهای
در بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی مطرح شد.
به گفته پناهی 6-7 ،میلیون س��که از سوی بانک
مرکزی فروخته ش��ده که بیش از  ۶میلیون سکه
پیشفروش شده مشمول مالیات بر درآمد خواهد
ب��ود .باقی خریداران زیر  ۲۰س��که بوده و معاف از
مالیات خواهند بود .به هر حال محاس��بات نش��ان
میدهد در این طرح درآمدی حدود  ۱۰۰۰میلیارد
تومان وصول خواهد شد .وی با بیان اینکه از جزئیات
مالیات ب��ر اخاللگری در فعالیته��ای اقتصادی
اطالعی ندارم و این الیحه در وزارت اقتصاد پیگیری
ش��ده است،گفت :س��ازمان امور مالیاتی با کلیات
الیحه مالیات بر عایدی سرمایه موافق بود و کلیات
آن تقدیم وزیر اقتصاد شده است.
■■کلیات مالیات مسکن تصویب شد

در همی��ن ح��ال رئیس کمیس��یون اقتصادی
مجلس با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی بسیار بیشتر
از  ۴۰هزار میلیارد تومان است ،گفت :طرح کلیات
مالیات بر عایدی مسکن در این کمیسیون تصویب

شد .محمدرضا پورابراهیمی گفت :اصالح مالیات بر
عملکرد ،تسریع تصویب مالیات بر عایدی سرمایه،
نهایی ش��دن طرح صندوقه��ای مکانیزه فروش و
همچنی��ن قانون مالی��ات بر ارزش اف��زوده در این
کمیسیون پیگیری و در برخی موارد طرحها نهایی
ش��ده و منتظر نظر نهایی شورای نگهبان هستیم.
پورابراهیمی اصالح قانون مالیات بر ارزش افزوده را
یکی از مهمترین پیگیریهای کمیسیون اقتصادی
مجلس در سال جاری دانس��ت و ادامه داد :بخش
خصوصی و تعاونی از همراهان مجلس در بررس��ی
قانون مالیات بر ارزش افزوده بودند و امیدوارم بزودی
در صحن علنی وارد بررس��ی جزئیات قانون شویم.
وی اف��زود :در بحث صندوقه��ای مکانیزه فروش،
در شورای نگهبان جلسهای داشتیم و برخی موارد
جزئی و اشکاالت آن بزودی رفع خواهد شد.
■■ چرا مالیات بر عایدی سرمایه؟

در بسیاری از کشورهای جهان بر درآمد حاصل
از س��رمایهگذاری در تملک داراییهای سرمایهای
مالیات وضع میش��ود که تحت عن��وان مالیات بر
عای��دی س��رمایه ( )Capital Gains Taxب��ه
عنوان یکی از اجزای نظام مالیاتی شناخته میشود.
ایران طی سالهای اخیر از ظرفیت این نوع مالیات
استفاده نکرده که این موضوع در کنار نرخ تورم باال
و افزایش حجم نقدینگی و نبود فضای کسبوکار
مناس��ب ،ایران را به بهشت سوداگران مبدل کرده
اس��ت .با عنایت ب��ه تحوالت اقتصادی کش��ور در
یک سال اخیر ،بس��یاری از صاحبنظران اقتصادی
معتقدند از علل عمده آشفتگی بازار برخی داراییها
نظیر مسکن ،س��که ،ارز و خودرو ،فقدان یک نظام
کارآمد مالیات بر عایدی سرمایه در کشور است که

عضو هیأت مدیره انجمن قطعهسازان:

بازار خودرو هنوز حباب دارد
میکنند و همین مساله حبابی ایجاد کرده که کنار
آمدن بازار با آن ماهها زمان خواهد برد.
■■کوچ دالالن خودرو به تلگرام و اینستاگرام

بررسیهای انجام شده نشان میدهد پس از 12
اردیبهشت  98که درج قیمت در آگهی فروش حذف
شد ،فعالیت حداقل  31صفح ه در اینستاگرام و 39
کان��ال در تلگرام ،روی قیمتگذاری خودرو متمرکز
ش��ده و برخی کانالها و صفحهها با اس��تفاده از نام
سایتهای آگهی پرمخاطب ،اقدام به جذب هزاران
فالوئ��ر کردهاند و مدیریت ای��ن کانالها و پیجها در
اختیار دالالن خودرو قرار گرفته است .رضا الفتنسب،
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب و کارهای اینترنتی
با بیان اینکه پس از ممنوع شدن درج قیمت در آگهی
خودرو ،فروشندگان و خریداران خودرو به شبکههای
اجتماعی غیررسمی کش��انده شدند ،درباره فعالیت
 ۲۰کانال تلگرامی و صفحه اینستاگرامی به تسنیم

گفت :متاسفانه پس از حذف قیمت از آگهی فروش
خودرو در س��ایتها و پلتفرمهای موجود در کشور
پای خریداران و فروش��ندگان خودرو به شبکههای
اجتماعی و ش��بکههای غیررس��می ک��ه مهمترین
آنها تلگرام و اینس��تاگرام است کش��یده شد .وی با
بی��ان اینکه قیمتگذاری در برخ��ی از این کانالها
و صفحهها ت��ا  30درصد بیش از قیمت واقعی بازار

سبب شده س��فتهبازان عالوه بر کسب درآمدهای
سرشار ،به افزایش هرچه بیشتر قیمت دامن بزنند،
لذا به تعبیری میتوان مالیات بر عایدی سرمایه را
نوشدارویی برای مقابله با غارت دسترنج مردم تعبیر
کرد.
■■معامالت ارز هم مشمول مالیات شود

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس
گفت :دولت باید الیحه جامع��ی درباره مالیات بر
عایدی س��رمایه ارائه دهد که شامل بازار ارز ،سکه،
طال و مس��کن شود .سیدتقی کبیری ،عضو هیات
رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی
با اشاره به ابالغیه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ
مالیات از س��که ،گفت :این موضوع به بحث کالن
مالیات بر عایدی سرمایه بازمیگردد که کمیسیون
اقتصادی نیز در گذشته به این موضوع ورود کرده
و هماکن��ون در فرآیند بررس��ی ق��رار دارد .وی با
تاکید بر اینکه دولت باید از گذشته وارد بحث اخذ
مالیات بر عایدی سرمایه میشد ،ادامه داد :یکی از
مش��کالتی که در حال حاضر در دولت وجود دارد
تصمیمگیریهای دفعی بدون توجه به تبعات آن
اس��ت .عضو هیات رئیسه کمیس��یون اقتصادی
مجلس ش��ورای اس�لامی با بیان اینکه دولت باید
مدیریت کرده و ی��ک برنامهریزی مدون در بحث
مالیات برای خری��داران کالن انجام دهد ،تصریح
کرد :بهترین اقدام در شرایط کنونی اعمال مالیات
بر عایدی س��رمایه است ،چراکه بخشی از سرمایه
جامعه هماکنون به حوزه مس��کن ،ارز ،طال و سکه
جذب ش��ده است و برخی سودهای چندبرابری به
جیبزدهاند ،بدون اینکه س��هم دولت و مالیات را
بپردازند.
بوده است ،خاطرنش��ان کرد :این کوچ از سایتهای
رس��می ب��ه ش��بکههای غیررس��می و کانالهای
تلگرامی در شرایطی رخ داد که هیچ نظارتی بر این
شبکههای اجتماعی و کانالها وجود ندارد و دالالن
با قیمتگذاری کاذب ،س��عی در ملتهب کردن بازار
خودرو دارند .الفتنسب تصریح کرد :سایتهای درج
آگهی آمادگی دارند با همکاری دیگر دس��تگاهها و
اس��تفاده از بانکهای اطالعاتی خودرو ،این امکان را
فراهم کنند که تنها دارندگان واقعی خودرو بر اساس
مولفههایی همچون شماره شاسی و کد ملی ،مجاز
به درج آگهی فروش خودرو در این پلتفرمها باشند.

نرخ جدید انواع روغن نباتی با  ۹تا  ۱۰درصد
افزایش بر اس��اس مصوبه اخیر کارگروه تنظیم
بازار به کارخانههای روغن نباتی ابالغ ش��د .به
گزارش س��تاد تنظیم بازار ،در این مصوبه آمده
اس��ت نرخهای اعالمی حداکثر قیمت فروش
است اما بازگشت به قیمتهای مصوب مصداق
گرانفروشی نخواهد بود .قیمت تحویل کاال به
مصرفکنن��ده باید حداقل  4درصد زیر قیمت
درجش��ده روی محصول باشد .تغییر در قیمت
روغن خام ،افزایش هزینههای انتقال ارز ،افزایش
قیمت مواد بس��تهبندی و افزایش دستمزد از
دالیل باال رفتن قیمت روغن عنوان شده است.

کاهش  24درصدی تولید خودرو

بررس��ی آمار تولید خودرو در  2ماه نخس��ت
س��ال  98نشان میدهد در این مدت 140هزار و
 917دستگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که
نسبت به مدت مشابه پارسال  24درصد کاهش
داشته است .در این مدت تولید سواری در کشور
به  132هزار و  343دس��تگاه رسید که نسبت به
 2ماهه پارس��ال کاهش  24/5درصدی را تجربه
کرده اس��ت .تولی��د انواع خودرو در اردیبهش��ت
امس��ال نیز به  87هزار و  821دستگاه رسید که
نسبت به اردیبهش��ت  97افت  16/1درصدی را
نشان میدهد .درباره تولید سواری در اردیبهشت
نیز باید به عدد  81هزار و  418دستگاه اشاره کنیم
که در مقایسه با اردیبهشت پارسال  17/3درصد
کاهش یافته است.
بیمه

«عدم پرداخت خسارت بیشتر
به خودروهای گرانقیمت» باطل شد

هیات عموم��ی دیوان عدال��ت اداری فرمول
بیمه مرکزی در محاس��به پرداخت خس��ارت به
خودروهای گرانقیمت را که بر اساس آن هر چه
خودروی زیاندیده گرانتر باشد ،خسارت کمتری
پرداخت میشود ،غیرقانونی دانست و باطل کرد.
پرویز فرجتبار ،کارش��ناس رسمی دادگستری در
امور بیمه که از دس��تورالعمل شورای عالی بیمه
به دیوان عدالت اداری ش��کایت کرده به تسنیم
گفت :این موضوع را ابتدا در بیمه مرکزی مطرح
کردیم اما اعتنایی نکردند و گفتند دستورالعمل
طبق قانون است .در نهایت در دیوان عدالت مطرح
کردیم که پس از انجام بررس��یهای الزم ،هیات
عمومی با اکثریت آرا ،حکم به ابطال دستورالعمل
شورای عالی بیمه داد .با این حساب ،شرکتهای
بیمه ملزم هستند سقف تعهدات مالی را که هر
بیمهگذاری خریداری میکند هنگام بروز تصادف
و ایجاد خس��ارت پرداخت کنند .بنابراین اکنون
فرم��ول بیمه مرک��زی در نس��بتگیری تعیین
خسارت برای خودروهای گرانقیمت حذف شده
و بیمهگران موظف هستند سقف تعهدات مالی
بیمهنامه شخص ثالث را پرداخت کنند.

